بررسیعملکردبورسمنطقه
ای کرمان در گفتگوی « اقتصاد
کرمان» با دکتر مجتبی بهمنی

بازار سرمایه

در سایه
ریسکگریزی
کرمانیها

*یک شرکت کرمانی جدید در مسیر پذیرش در بورس قرار دارد
مهدی نعمت الهی  :از آغاز فعالیت بورس منطق��ه ای کرمان به عنوان پنجمین
واحد بورس استانی در شهریور 83کمی بی��ش از  10سال می گذرد اما با وجود
دستاوردهای��ی که این نه��اد داشته ،همچنان بخش��ی از کرمانیه��ا ارتباطی با
واحدهای استانی بازار سرمای��ه نگرفته اند و شناخت��ی از آن ندارند و جمعیت
زیادتری از ساکنان شهر واست��ان کرمان هم چه بسا از وج��ود و فعالیت آن در
کرمان بی اطالع باشند .در همین حال و آنچنانکه رییس بورس منطقه ای کرمان
می گوید رویکرد ای��ن مجموعه به ارایه آموزشهای رایگان م��داوم برای عموم و
جذب و آموزش دانشجویان و دانشگاهیان استان بوده تا از این طریق ضریب نفوذ
بورس و فعالیت از طری��ق بازار سرمایه در استان توسعه یاب��د و زمینه اشتغال و
کسب در آمد هم برای فارغ التحصیالن دانشگاهی استان فراهم شود.
با دکتر مجتبی بهمنی رییس فعلی ب��ورس منطقه ای کرمان که سومین رییس
بورس کرمان از زمان شروع فعالیت اس��ت به گفتگویی پیرامون شرایط بورس و
ظرفیتها و چالش های آن نشستیم که در ادامه می آید:
دکتر بهمنی در ابتدا به مشکالت بورس کرمان از بدو فعالیت اشاره کرد و گفت:
نا آشنایی مردم با مفهوم سرمایه گذاری در بورس از مسائل پیش روی این نهاد از
ابتدا بوده و برهمین اساس کالسهای آموزشی رایگان بورس کرمان هم در تمام
این سالها برقرار بوده و به صورت جدی تداوم داشته است.
وی تصریح کرد  :در این مدت رسانه های استانی هم با بورس منطقه ای همکاری
داشته اندکه این همراهی البته در سط��ح مطلوبی نیست و مجموعه رسانه های
استان می توانند نقش موثرتری در آگاهی رسانی و فرهنگ سازی برای استفاده
از ظرفیت بازار سرمایه برای توسعه استان ایفا کنند.
وی یاد آورشد :در کن��ار آموزشهای رایگ��ان ارایه شده از س��وی بورس کرمان
برای عموم مردم  ،تاکید و تمرکز ما برآمورش دانشجویان و دانشگاهیان و فارغ
التحصیالن رشته های اقتصادی و مالی استان است که با رویکرد علمی تری می
توانند نسبت به توسعه بازار سرمایه و گسترش فرهنگ آن کمک و جایگاه و آینده
شغلی خود راهم تثبیت کنند که در این راستا زمینه بازدید از بورس وآشنایی با
فعالیت آن برای دانشجویان کرمانی فراهم شده است.
رییس بورس منطقه ای کرمان مشکل بعدی فرا روی ب��ازار سرمایه در کشور و

کرمان را نوسانات اقتصادی عنوان کرد و افزود :این عامل اثر گذار زمینه شکست
های آنی و کوتاه مدت را فراهم می کند و مهمتر از آن موجب ریسک گریزی مردم
می شود که لطمه قابل توجهی به بازار سرمایه به دلیل ماهیت این بازار است.
وی یادآور شد :روند فعلی اما نشان دهنده کمرنگ تر شدن این شرایط با کاهش
یافتن نوسان های اقتصادی است و شرایط مطلوب فعالیت بازار سرمایه به حداقل
رسیدن ریسک ناشی از مسائل سیاسی و اقتصادی است.
دکتر بهمنی با بیان اینکه بورس منطقه ای در استان ،نهادی نوپاست ،تاکید کرد:
با توجه به نقش موثر بورس درتوسعه اقتصادی استان ،حمایت جدی مسئوالن
استان را می طلبد اما در مجموع حجم معامالت ب��ورس در کرمان به اندازه ای
نبوده که فعالیت را با سود مواجه کند و تاالر بورس بازیان اداره شده است.
رییس بورس منطقه ای استان تصریح ک��رد :در این شرایط سازمان بورس برای
توسعه فرهنگ بازار سرمایه در استان و جلوگیری از سوق یافتن نقدینگی کرمان
به مسیرهای سرمایه گذاری کاذب و غیر مولد ،به ب��ورس واقتصاد کرمان برای
تداوم فعالیت بورس منطقه ای یارانه داده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد :متاسفانه درشرایطی که هر شرکتی هزینه و سرمایه
گذاری در کرمان انج��ام دهد انتظار حمایت بیشت��ری از مسئوالن استان دارد،
بورس منطقه ای به ج��ز مقطع راه اندازی مورد توج��ه و حمایت مدیران استان
نبوده و همین موض��وع سبب بروز مشکالتی برای این ای��ن نهاد شده است .وی
اظهار داشت :در یک نمونه و در حالی که قانونگذار فعالیت نهادهای فعال در بورس
را از عوارض و مالیات معاف کرده ،این نهاده��ا از سوی شهرداری مشمول وضع
عوارض خدمات شدهاند.
وی جذب شمار بیشتری از سهامداران حرفه ای از طریق فرهنگ سازی در جامعه
تحصیل کرده و دانشگاهی استان را یکی از اه��داف بورس منطقه ای کرمان در
چشم انداز فعالیت این نهاد مطرح کردو گف��ت :فعال تر شدن نهادهای فعال در
بورس کرمان همچون کارگزاری ها و شرکتهای سرمایه گذاری و مشاوره ای هم
یک ضرورت برای پویایی هرچه بیشتر بازار سرمایه در استان است که با همین
رویکرد در حال حاضر  18کارگزار در بورس کرمان فعال هستند.
وی اجرایی شدن اصل  44قانون اساسی را بستر توسعه بازار سرمایه در کشور و
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